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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan masalah yang sering dijumpai di negara kita. 

Ironisnya penularan penyakit infeksi bisa juga terjadi di dalam rumah sakit 

(Depkes, 2009). Infeksi yang didapat saat dirawat di rumah sakit atau yang biasa 

disebut infeksi nosokomial ternyata merupakan masalah yang sangat serius 

hampir semua  negara (Ducel et al., 2012). Survey prevalensi pada tahun 2003 

pada 11 rumah sakit di Jakarta didapatkan angka infeksi nosokomial untuk ILO 

(infeksi luka operasi) 18,9%, ISK (infeksi saluran kemih) 15,1%, IADP (infeksi 

aliran darah primer) 26,4%,  pneumonia 24,5% dan  infeksi saluran nafas lain 

15,1% serta infeksi lain 32,1% (Depkes, 2009). Infeksi nosokomial dapat 

disebabkan oleh lingkungan rumah sakit, petugas medis, atau pun alat penunjang 

seperti alat bedah yang secara langsung kontak dengan bagian dalam tubuh 

memiliki resiko penularan penyakit infeksi oleh mikroorganisme yang sangat 

tinggi, maka sangat penting bila peralatan bedah tersebut tetap terpelihara 

sterilitasnya (Depkes, 2009). 

Pinset anatomi adalah alat bedah yang digunakan pada pembedahan minor 

atau  mayor, pinset anatomi termasuk kedalam alat bedah yang sering dipakai 

dalam kegiatan operasi. Pinset anatomi juga digunakan saat jahitan luka, berupa 

eksplorasi jaringan dan membentuk pola jahitan tanpa melibatkan  jari (Hartono, 

2002). Alat bedah bertindak sebagai pembawa untuk penularan agen-agen infeksi 

ke hospes yang sangat rentan.  

Pengendalian dan pembasmian mikroorganisme yang dimaksud meliputi 

segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi dan menyingkirkan 

organisme atau disebut dengan proses sterilisasi, sedangkan sterilisasi adalah 

menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik itu patogen, nonpatogen, vegetatif 

maupun nonvegetatif dari suatu objek atau material (Supartono,1993). Sterilisasi 

sangat penting dalam pengendalian pertumbuhan mikroba patogen di rumah sakit, 

untuk memperoleh jaminan keberhasilan proses sterilisasi, maka dilakukan proses 

dekontaminasi yang dilakukan sebelum proses sterilisasi. 
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Dekontaminasi merupakan suatu proses fisika maupun kimia yang bertujuan 

untuk mengurangi namun tidak menghilangkan jumlah mikroba yang 

mengkontaminasi (Tietjen et al., 2004). Ada beberapa macam metode 

dekontaminasi, yaitu desinfeksi dan pencucian. Selain proses sterilisasi pemilihan 

desinfektan juga penting dalam hal pengurangan bioburden sebelum proses 

sterilisasi (Schalffer et al., 2000). Desinfeksi dilakukan untuk menghambat dan 

merusak mikroorganisme patogen pada benda atau alat, kecuali spora bacteri 

(Schalffer et al., 2000), dengan menggunakan campuran zat kimia cair atau 

pasteurisasi basah. Pemilihan desinfektan dan waktu perendaman merupakan hal 

yang perlu diperhatikan. Pemilihan desinfektan tegantung pada kategori 

penggunaan instrument (tidak kritis, semi kritis, kritis), item kritis meliputi 

instrumen yang masuk kedalam aliran darah atau ke dalam area tubuh yang 

normalnya steril misalnya instrument bedah. Item kritis ada yang sekali pakai 

langsung buang seperti jarum dan ada pula item-item yang dapat digunakan 

kembali, item ini harus didesinfeksi kemudian disterilisasi (Cottone et al., 2000).  

Efektivitas desinfektan sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor- 

faktor ini mencakup; konsentrasi dan sifat dari mikroorganisme yang 

mengkontaminasi, konsentrasi larutan kimia, lamanya waktu perendaman, jumlah 

bioburden yang terakumulasi (Cottone et al., 2000). Desinfektan terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu desinfektan tingkat tinggi, tingkat sedang dan tingkat rendah. 

Desinfektan tingkat tinggi dapat mengeliminasi semua mikroorganisme kecuali 

sebagian besar endospora bakteri, sebagian desinfektan tingkat tinggi juga 

digolongkan sebagai sterilan apabila kontak berkepanjangan dapat membunuh 

semua endospora bakteri. Desinfektan tingkat sedang menyebabkan inaktivasi 

bakteri vegetatif, termasuk mikrobakteri, sebagian besar virus, jamus tetapi tidak 

dapat membunuh spora bakteri. Desinfektan tingkat sedang digunakan untuk 

permukaan dan alat-alat nonkritis dan pelayanan kesehatan, desinfektan tingkat 

rendah dapat membunuh semua bakteri vegetatif, sebagian jamur, virus, namun 

tidak dapat membunuh mikobakterium atau spora patogen (Barbara et al., 1995). 

Desinfektan kombinasi digunakan untuk semua jenis instrument yang tidak 

tahan panas serta alat bedah yang tahan terhadap panas, desinfektan kombinasi 

yang memiliki kandungan zat aktif cocospropylene diamineguanidine, 
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phenoxypropanol, dan benzalkoniumchloride dapat menghambat korosi pada alat 

bedah serta memiliki spectrum yang luas. Berdasarkan brosur yang ada pada 

pemakaian konsentrasi 0.5% v/v dapat mengancurkan atau membunuh 

mikroorganisme seperti rota virus, HIV, HBV, dan HCV. Ada beberapa faktor 

yang menentukan efektifitas desinfektan, yaitu; jenis dan jumlah mikroba, jenis 

alat, waktu pemaran dan faktor desinfektan (Darmasi, 2008). Diantara parameter 

tersebut waktu pemaparan atau waktu kontak merupakan faktor penting, karena 

desinfektan yang digunakan untuk menghancurkan mikroorganisme harus kontak 

langsung dengan permukaan alat, biasanya kontak langsung tersebut dilakukan 

dengan perendaman dalam waktu tertentu (Depkes, 2009).   

Waktu perendaman yang biasanya di lakukan dalam mendesinfeksi alat 

bedah sekitar 15 menit sampai 30 menit. Hal ini mendorong peneliti untuk 

mencari waktu perendaman yang lebih efisien. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Waktu Perendaman  

Terhadap Efektivitas Desinfektan kombinasi Konsetrasi 0,5% v/v Pada Pinset 

Anatomi. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah bagaimana pengaruh waktu perendaman terhadap efektivitas desinfektan 

kombinasi (cocospropylene diamineguanidine, phenoxypropanol, benzalkonium 

cloride) konsentrasi 0,5% v/v pada pinset anatomi? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Untuk menetapkan efektivitas desinfektan kombinasi (cocospropylene 

diamineguanidine, phenoxypropanol, benzalkonium cloride)  konsentrasi 0,5% 

v/v pada pinset anatomi dengan waktu perendaman 3 menit, 5 menit, 8 menit dan 

10 menit. 
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1.4 Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh waktu perendaman terhadap 

efektifitas desinfektan kombinasi (cocospropylene diamineguanidine, 

phenoxypropanol, benzalkonium cloride)  konsetrasi 0,5% v/v pada pinset anatomi. 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkaan dapat memberikan maanfaat, antara lain 

sebagai berikut:.  

1. Mengetahui penatalaksanaan proses desinfeksi pada peralatan bedah, 

khususnya pinset anatomi, sehingga pengadaan alat kesehatan terjamin 

sterilitasnya. 

2. Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menjadi sumber informasi 

kepada para praktisi kesehatan, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian lanjutan dengan varibel yang berbeda. 

 


